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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА)  
ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 

 
 

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління То-
вариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосу-
вання депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому облі-
ковуються належні акціонеру акції Товариства. 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення 
бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному на власному веб-сайті ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» за посиланням https://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.  

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. 
Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосу-

вання – 23 грудня 2022 року.  
 
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використан-

ням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування).  
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нуме-

руються, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосову-
ються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його предста-
вника).  

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі да-
них, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого 
акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. 

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) пода-
ються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого 
акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. 

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких 
обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на 
загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних папе-
рах, що обслуговується такою депозитарною установою. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюле-
теня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника ак-
ціонера або їх належним чином засвідчені копії. 

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує 
рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 
лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за ви-
бором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка 

вчиняє нотаріальні дії; 
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому 

обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої осо-
би депозитарної установи. 

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого еле-
ктронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу елек-
тронної пошти, яка визначена депозитарною установою. 
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